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La Fundació Privada Espai Guinovart d’Agramunt es complau
a convidar-vos a l’exposició

La ferida infinita: tres mirades sobre el conflicte
Guinovart, Narotsky, Cardona-Torrandell

 
La inauguració de l’exposició tindrà lloc el diumenge
19 de març de 2023 a les 12.30 h.

L’exposició romandrà oberta del 19 de març de 2023
al 10 de setembre de 2023.

Altres exposicions al Petit Espai               

Josep Safont

“Si pogués ser, escolliria ser el moment” 

05 març 2023 I 11 juny 2023

Disseny i impressió: Arts Gràfiques de la Diputació de Lleida _ DL: L 192-2023

La ferida infinita: tres mirades sobre el conflicte

Art Degraded, Imagination Denied; War Governed the Nations
William Blake, The Laocoon (c.1826-27)

L’art té el poder d’exorcitzar allò més fosc de l’ésser humà i de fer-nos 
aprehensibles els actes més abjectes perpetrats pels nostres congèneres. 
Hi ha poques coses tan arrelades a la naturalesa humana com l’impuls 
irrefrenable d’emprar la violència per arrabassar a altres el que és seu. La 
guerra, sigui en l’escala que sigui, és una ferida sense fi que travessa la 
humanitat des dels primers homínids fins a la més rabiosa actualitat. 

Durant tota la història, la guerra sempre ha tingut un focus principal: els fronts 
i els camps de batalla; sovint deixant en segon terme els danys col·laterals 
de civils i poblacions saquejades o destruïdes. No és fins al segle XX que 
aquesta frontera desapareix completament: a partir de la Segona Guerra 
Mundial, l’atac directe a la població civil es converteix en quelcom habitual. 
El segle XX és probablement el segle de la història de l’art en què hi ha més 
relació directa entre la producció artística i els conflictes bèl·lics. 

En aquesta exposició proposem un diàleg entre tres artistes d’una mateixa 
generació que van testimoniar tots els grans conflictes bèl·lics del segle XX 
i part del XXI: Norman Narotzky (1928), Armand Cardona Torrandell (1928) i 
Josep Guinovart (1927). Narotzky, jueu i nord-americà establert a Espanya 
als anys cinquanta, viu marcat pel pes de l’holocaust en la cultura jueva i el 
militarisme dels EUA en les successives guerres en què s’involucren després 
de la Segona Guerra Mundial. Les obres que mostrem, totes compreses 
entre els anys 1968 i 1978 i pertanyents a la sèrie Imágenes de Vida y Muerte, 
coincideixen cronològicament amb els darrers anys de la Guerra del Vietnam, 
i, evidentment, amb la tensió de la Guerra Freda. 

Per la seva banda, Cardona Torrandell viu la Guerra Civil a Vilanova i la 
Geltrú i s’interessa per la guerra mundial durant els anys quaranta, encara 
de molt jove, cosa que el marcarà durant tota la seva carrera. De fet, la 
forma del fong atòmic acompanya Cardona Torrandell durant part de la seva 
etapa informalista -i més enllà-, com també ho fan les constants referències 
a massacres i exterminis de persones tant a l’holocaust com en diversos 
conflictes armats. 

Guinovart, en canvi, passa la Guerra Civil a Agramunt, on es definirà com a 
artista i, igual que Cardona Torrandell, viu des de Catalunya la major part de 
les guerres del segle XX; però també les primeres del XXI. Aquestes darreres, 
principalment la guerra a l’Iraq, però també la guerra de Bòsnia als anys 
noranta, són les aproximacions bèl·liques de Guinovart que podem veure a 
la mostra. 

William Blake deia (i Cardona Torrandell el cita) que “degradat l’art i denegada 
la imaginació, la Guerra governà les nacions”. És precisament a través de la 
imaginació i de l’art que aquesta exposició vol confrontar, des de tres punts 
de vista molt diferents -però amb moltes vivències comunes- la vivència 
estètica que aquest trio d’artistes va sintetitzar a partir de l’experiència 
(directa o vicària) dels grans desastres de les guerres que ens han portat on 
som avui dia. 

Jordi Garrido 
Comissari de l’exposició
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La herida infinita: tres miradas sobre el conflicto

Art Degraded, Imagination Denied; War Governed the Nations
William Blake, The Laocoon (c.1826-27)

El arte tiene el poder de exorcizar lo más oscuro del ser humano y de hacernos 
aprehensibles los actos más abyectos perpetrados por nuestros congéneres. 
Existen pocas cosas tan arraigadas en la naturaleza humana como el impulso 
irrefrenable de utilizar la violencia para arrebatar a otros lo que es suyo. La 
guerra, sea en la escala que sea, es una herida sin fin que cruza la humanidad 
desde los primeros homínidos hasta la más rabiosa actualidad. 

Durante toda la historia, la guerra siempre ha tenido un foco principal: los 
frentes y los campos de batalla; dejando a menudo en segundo término 
los daños colaterales de civiles y poblaciones saqueadas o destruidas. No 
es hasta el siglo XX que desaparece del todo esta frontera: a partir de la 
Segunda Guerra Mundial, el ataque directo a la población civil se convierte 
en algo habitual. El siglo XX es probablemente el siglo de la historia del arte 
en el que existe una mayor relación directa entre la producción artística y los 
conflictos bélicos. 

En esta exposición proponemos un diálogo entre tres artistas de una misma 
generación que testimoniaron todos los grandes conflictos bélicos del siglo 
XX y parte del XXI: Norman Narotzky (1928), Armand Cardona Torrandell (1928) 
y Josep Guinovart (1927). Narotzky, judío y norteamericano establecido en 
España en los años cincuenta, vive marcado por el peso del holocausto en la 
cultura judía y el militarismo de EE. UU. en las sucesivas guerras en las que se 
involucra después de la Segunda Guerra Mundial. Las obras que mostramos, 
todas ellas comprendidas entre los años 1968 y 1978 y pertenecientes a 
la serie “Imágenes de Vida y Muerte”, coinciden cronológicamente con los 
últimos años de la Guerra de Vietnam, y, evidentemente, con la tensión de la 
Guerra Fría. 

Por su parte, Cardona Torrandell vive la Guerra Civil en Vilanova i la Geltrú 
y se interesa por la guerra mundial durante los años cuarenta, aún muy 
joven, lo que ha de marcarle durante toda su carrera. De hecho, la forma del 
hongo atómico acompaña a Cardona Torrandell durante parte de su etapa 
informalista -y más allá-, como también lo hacen las constantes referencias 
a masacres y exterminios de personas tanto en el holocausto como en otros 
conflictos armados. 

Guinovart, en cambio, pasa la Guerra Civil en Agramunt, donde va a definirse 
como artista y, como Cardona Torrandell, vive desde Cataluña la mayor parte 
de las guerras del siglo XX; pero también las primeras del XXI. Estas últimas, 
principalmente la guerra en Irak, aunque también la guerra de Bòsnia en los 
noventa, son las aproximaciones bélicas de Guinovart que podemos ver en 
la muestra. 

William Blake decía (y Cardona Torrandell lo cita) que “degradado el arte y 
denegada la imaginación, la Guerra gobernó las naciones”. Es precisamente 
a través de la imaginación y del arte que esta exposición quiere confrontar, 
desde tres puntos de vista muy distintos -pero con muchas vivencias 
comunes- la vivencia estética que este trio de artistas sintetizó a partir de la 
experiencia (directa o vicaria) de los grandes desastres de las guerras que 
nos han llevado a donde nos encontramos hoy. 

Jordi Garrido 
Comisario de la exposición


